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Amendamentul 1
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 191 
alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 194 din TFUE,

Or. en

Amendamentul 2
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 3 și 6 din 
TUE,

– având în vedere articolul 3 din TUE,

Or. en

Amendamentul 3
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere capitolul 5 
(„Diferențele pronunțate la nivel 
european în materie de energie curată și 
sărăcie energetică) din raportul 
Institutului european al sindicatelor 
(ETUI) „Benchmarking Working Europe 
2013” (Bruxelles 2013),

eliminat
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Or. en

Amendamentul 4
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Cartea statistică de 
buzunar a Comisiei din 2012, intitulată 
„Energia UE în cifre”2,

eliminat

__________________
2

http://ec.europa.eu/energy/publications/do
c/2012_energy_figures.pdf.

Or. en

Amendamentul 5
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul furnizat de 
KfW Research, intitulat „Impactul asupra 
bugetelor publice al programelor 
promoționale ale KfW în domeniul 
construcției și reabilitării eficiente din 
punct de vedere energetic”4,

eliminat

__________________
4

https://www.kfw.de/migration/Weiterleitu
ng-zur-Startseite/Homepage/KfW-
Group/Research/PDF-Files/Energy-
efficient-building-and-rehabilitation.pdf.

Or. en
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Amendamentul 6
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisiei 
din 8 martie 2011, intitulată „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050” (COM(2011)0112),

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor  intitulat „Eficiența energetică 
în orașe și regiuni, cu un accent deosebit 
pe diferențele dintre districtele rurale și 
cele urbane” (2012/C 225/06),

Or. en

Amendamentul 8
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul prezentat 
Comisiei de Ismeri Europa, intitulat 

– având în vedere Raportul prezentat 
Comisiei de Ismeri Europa, intitulat 
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„Rețeaua experților pentru evaluarea 
performanțelor politicii de coeziune 2007-
2013 – Sinteza rapoartelor naționale 2011”,

„Rețeaua experților pentru evaluarea 
performanțelor politicii de coeziune 
2007-2013 – Sinteza rapoartelor naționale 
2011 – energia din surse regenerabile și 
eficiența energetică a locuințelor”,

Or. en

Amendamentul 9
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Referirea 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere studiul efectuat de 
Copenhagen Economics, intitulat 
„Numeroasele beneficii ale investițiilor în 
renovarea clădirilor în mod eficient din 
punct de vedere energetic”11,

eliminat

__________________
11 http://www.renovate-
europe.eu/uploads/Multiple%20Benefits%
20Study_Key%20Messages%20Brochure.
pdf.

Or. en

Amendamentul 10
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Referirea 36 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere contribuția Comisiei la 
reuniunea Consiliului European din 22 
mai 2013 intitulat „Provocările și politica 
în domeniul energiei”,

Or. en
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Amendamentul 11
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât eficiența energetică reprezintă o 
prioritate-cheie pentru Comisie și pentru 
statele membre, astfel cum o ilustrează și 
obiectivul Strategiei UE 2020 de a spori 
eficiența energetică cu 20%;

C. întrucât eficiența energetică reprezintă o 
prioritate-cheie pentru Comisie și pentru 
anumite state membre, astfel cum o 
ilustrează și obiectivul Strategiei Europa 
2020 de a spori eficiența energetică cu 
20 %;

Or. nl

Amendamentul 12
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. deoarece diminuarea consumului prin 
eficiența energetică este cel mai durabil 
mod de a reduce dependența de 
combustibilii fosili, generând astfel o 
reducere de aproximativ 25 % a 
importurilor;

Or. ro

Amendamentul 13
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiența 
energetică pot aduce beneficii economice, 
sociale și de mediu;

D. întrucât investițiile în eficiența 
energetică pot aduce beneficii economice, 
sociale și de mediu regiunilor europene;

Or. en

Amendamentul 14
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât investițiile în eficiența 
energetică pot aduce beneficii economice, 
sociale și de mediu;

D. întrucât investițiile în eficiența 
energetică vor aduce beneficii economice, 
sociale și de mediu extensive;

Or. en

Amendamentul 15
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât o cantitate semnificativă de 
energie provine încă din hidrocarburi 
care, pe durata arderii, degajă emisii de 
gaze cu efect de seră;

Or. lt

Amendamentul 16
Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât punerea în aplicare la timp și în 
mod eficient a Directivei privind eficiența 
energetică poate duce la reducerea 
semnificativă a consumului de energie, la
reducerea importurilor de combustibili 
fosili și la crearea de noi locuri de muncă, 
oferind protecție socială și ducând la
eradicarea sărăciei energetice;

E. întrucât punerea în aplicare la timp și în 
mod eficient a Directivei privind eficiența 
energetică ar putea determina reducerea 
semnificativă a consumului de energie, 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, crearea de noi locuri de muncă, 
asigurarea protecției sociale și eradicarea 
sărăciei energetice;

Or. en

Amendamentul 17
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât punerea în aplicare la timp și în 
mod eficient a Directivei privind eficiența 
energetică poate duce la reducerea 
semnificativă a consumului de energie, la
reducerea importurilor de combustibili 
fosili și la crearea de noi locuri de muncă, 
oferind protecție socială și ducând la
eradicarea sărăciei energetice;

E. întrucât punerea în aplicare la timp și în 
mod eficient din punct de vedere al 
costurilor a Directivei privind eficiența 
energetică poate determina reducerea 
semnificativă a consumului de energie, 
reducerea importurilor de combustibili 
fosili, crearea de noi locuri de muncă, 
asigurarea protecției sociale și eradicarea 
sărăciei energetice;

Or. de

Amendamentul 18
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât punerea în aplicare la timp și în 
mod eficient a Directivei privind eficiența 
energetică poate duce la reducerea 
semnificativă a consumului de energie, la
reducerea importurilor de combustibili 
fosili și la crearea de noi locuri de muncă, 
oferind protecție socială și ducând la
eradicarea sărăciei energetice;

E. întrucât punerea în aplicare la timp și în 
mod eficient a Directivei privind eficiența 
energetică poate determina reducerea 
semnificativă a consumului de energie, 
reducerea dependenței de importurile de 
combustibili fosili, încurajarea 
independenței energetice, crearea de noi 
locuri de muncă, asigurarea protecției
sociale și eradicarea sărăciei energetice;

Or. en

Amendamentul 19
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în actuala perioadă de 
programare 2007-2013, eficienței 
energetice i s-au alocat 5,5 miliarde EUR 
în cadrul bugetului aferent politicii de 
coeziune;

F. întrucât, în actuala perioadă de 
programare 2007-2013, eficienței 
energetice, cogenerării și gestionării 
energiei li s-au alocat 5,5 miliarde EUR în 
cadrul bugetului aferent politicii de 
coeziune;

Or. en

Amendamentul 20
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât, în actuala perioadă de 
programare 2007-2013, eficienței 
energetice i s-au alocat 5,5 miliarde EUR 
în cadrul bugetului aferent politicii de 

F. întrucât, în mod regretabil, în actuala 
perioadă de programare 2007-2013, 
eficienței energetice i s-au alocat 5,5 
miliarde EUR în cadrul bugetului aferent 
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coeziune; politicii de coeziune;

Or. nl

Amendamentul 21
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, conform celui mai recent raport 
al Comisiei, până la sfârșitul lui 2011, 
aproximativ 3,8 miliarde EUR fuseseră 
alocate unor proiecte specifice care vizau 
eficiența energetică; printre ele s-au 
numărat fonduri de tip revolving, a căror 
rată de punere în aplicare a fost de 68%;

G. întrucât, conform celui mai recent raport 
al Comisiei, până la sfârșitul lui 2011, 
aproximativ 3,8 miliarde EUR fuseseră 
alocate unor proiecte specifice care vizau 
eficiența energetică, inclusiv fonduri de tip 
revolving, a căror rată de punere în aplicare 
a fost de 68 %; întrucât din raport reiese, 
de asemenea, că rata punerii în aplicare a 
fost inegală pe teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 22
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

HA. întrucât suma minimă pentru un 
proiect ELENA eligibil este de 50 de 
milioane EUR, iar pentru un program 
Energie inteligentă este mai mare de 6 
milioane EUR, ceea ce depășește multe 
proiecte din comunitățile mici și rurale,

Or. en
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Amendamentul 23
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă 
pentru a stimula competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă și creșterea, 
reprezentând o opțiune în care este numai 
de câștigat în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice;

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
într-un mod eficient din punct de vedere 
al costurilor poate contribui la stimularea 
competitivității, la crearea de locuri de 
muncă și la creștere, precum și la 
reducerea dependenței noastre de 
importurile de energie și ar putea 
reprezenta o opțiune în care este numai de 
câștigat în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice și a cheltuielilor 
energetice mari;

Or. en

Amendamentul 24
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă 
pentru a stimula competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă și creșterea, 
reprezentând o opțiune în care este numai 
de câștigat în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice;

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea de a 
stimula competitivitatea, crearea de locuri 
de muncă și creșterea, reprezentând o 
opțiune în care este numai de câștigat în 
termeni de conservare a resurselor;

Or. de

Amendamentul 25
Daniël van der Stoep
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă
pentru a stimula competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă și creșterea, 
reprezentând o opțiune în care este numai 
de câștigat în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice;

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă de
a stimula competitivitatea, crearea de 
locuri de muncă și creșterea, reprezentând 
o opțiune în care este numai de câștigat în 
ceea ce privește combaterea schimbărilor 
climatice neantropice;

Or. nl

Amendamentul 26
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă 
pentru a stimula competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă și creșterea, 
reprezentând o opțiune în care este numai 
de câștigat în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice;

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă de 
a stimula competitivitatea, crearea de 
locuri de muncă și creșterea, reprezentând 
o opțiune în care este numai de câștigat în 
ceea ce privește combaterea schimbărilor 
climatice; subliniază că îndeplinirea 
obiectivelor pentru 2020 constituie o 
condiție preliminară pentru atingerea 
obiectivului UE privind clima pentru 2050 
și poate face mai puțin costisitoare 
tranziția energetică generală pentru toate 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă 
pentru a stimula competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă și creșterea, 
reprezentând o opțiune în care este numai 
de câștigat în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice;

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză și, în cazul în care Uniunea 
importă peste 50 % din necesitățile sale de 
energie, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă de
a stimula competitivitatea Uniunii, crearea 
de locuri de muncă și creșterea la nivel 
local și regional, reprezentând o opțiune în 
care este numai de câștigat și nu există 
regrete în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 28
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi modalitatea decisivă
pentru a stimula competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă și creșterea, 
reprezentând o opțiune în care este numai 
de câștigat în ceea ce privește combaterea 
schimbărilor climatice;

1. subliniază faptul că, în actuala perioadă 
de criză, îmbunătățirea eficienței energetice 
se poate dovedi a fi o soluție importantă
pentru a stimula competitivitatea, crearea 
de locuri de muncă, protecția socială și 
creșterea, reprezentând o opțiune în care 
este numai de câștigat în ceea ce privește 
combaterea schimbărilor climatice;

Or. ro

Amendamentul 29
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20% până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, conform cărora nu se 
poate realiza decât o îmbunătățire cu 9%; 
în acest context, îndeamnă statele membre
să depună eforturi suplimentare în 
vederea realizării obiectivului Strategiei 
UE 2020;

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20 % până în 2020; ia act de faptul că o 
punere în aplicare adecvată a Directivei 
privind eficiența energetică și a 
instrumentelor sale în conformitate cu 
circumstanțele naționale individuale ar 
face ca statele membre să se redreseze, 
astfel încât obiectivul să poată fi atins;

Or. en

Amendamentul 30
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20% până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, conform cărora nu se 
poate realiza decât o îmbunătățire cu 9%; 
în acest context, îndeamnă statele membre 
să depună eforturi suplimentare în 
vederea realizării obiectivului Strategiei 
UE 2020;

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20 % până în 2020; prin urmare, salută 
punerea în aplicare la timp și adecvată a 
Directivei privind eficiența energetică în 
toate statele membre; subliniază că toate 
măsurile de consolidare a eficienței 
energetice ar trebui sprijinite în vederea 
atingerii obiectivului de 20 % cât mai 
repede posibil;

Or. de

Amendamentul 31
Daniël van der Stoep
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20% până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, conform cărora nu se 
poate realiza decât o îmbunătățire cu 9%; 
în acest context, îndeamnă statele membre
să depună eforturi suplimentare în 
vederea realizării obiectivului Strategiei 
UE 2020;

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20 % până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, conform cărora nu se 
poate realiza decât o îmbunătățire cu 9 %;

Or. nl

Amendamentul 32
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20% până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, conform cărora nu se 
poate realiza decât o îmbunătățire cu 9%; 
în acest context, îndeamnă statele membre 
să depună eforturi suplimentare în vederea 
realizării obiectivului Strategiei UE 2020;

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20 % până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, conform cărora nu se 
poate realiza decât o îmbunătățire cu 9 %; 
în acest context, îndeamnă statele membre 
să depună eforturi suplimentare în vederea 
realizării obiectivului Strategiei Europa
2020 și să pregătească terenul pentru 
economii viitoare, după această dată;

Or. en
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Amendamentul 33
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20% până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, conform cărora nu se 
poate realiza decât o îmbunătățire cu 9%; 
în acest context, îndeamnă statele membre 
să depună eforturi suplimentare în vederea 
realizării obiectivului Strategiei UE 2020;

2. sprijină angajamentul UE de a realiza 
obiectivul de sporire a eficienței energetice 
cu 20 % până în 2020; ia act cu preocupare 
de estimările actuale privind eforturile de 
economisire a energiei pe care 
intenționează să le întreprindă sau deja o 
fac statele membre, având în vedere
adoptarea Directivei privind eficiența 
energetică, conform cărora nu se poate 
realiza decât o îmbunătățire cu 17 %; în 
acest context, îndeamnă statele membre să 
depună eforturi suplimentare în vederea 
realizării obiectivului Strategiei Europa
2020;

Or. en

Amendamentul 34
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de faptul că direcționarea 
cheltuielilor publice către produse, 
mijloace de transport, clădiri, industrii, 
activități și servicii eficiente din punct de 
vedere energetic poate contribui la 
reducerea cheltuielilor cu facturile de 
energie ale autorităților publice și poate 
oferi un raport calitate-preț mai bun;

3. ia act de faptul că fondurile structurale 
ar putea contribui la stimularea investiției 
publice în produse, mijloace de transport, 
clădiri, industrii, activități și servicii 
eficiente din punct de vedere energetic, 
inclusiv servicii în materie de eficiență 
energetică, poate contribui la reducerea 
cheltuielilor cu facturile de energie ale 
autorităților publice și poate oferi un raport 
calitate-preț mai bun; salută sugerarea 
prioritizării eficienței energetice în cadrul 
capitolului cercetare energetică din 
programul Orizont 2020;
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Amendamentul 35
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. ia act de faptul că direcționarea 
cheltuielilor publice către produse, 
mijloace de transport, clădiri, industrii, 
activități și servicii eficiente din punct de 
vedere energetic poate contribui la 
reducerea cheltuielilor cu facturile de 
energie ale autorităților publice și poate 
oferi un raport calitate-preț mai bun;

3. ia act de faptul că direcționarea 
cheltuielilor publice către produse, 
mijloace de transport, clădiri, industrii, 
activități și servicii eficiente din punct de 
vedere energetic poate contribui la 
reducerea cheltuielilor cu facturile de 
energie și a costurilor legate de sănătate
ale autorităților publice și poate oferi un 
raport calitate-preț mai bun;

Or. en

Amendamentul 36
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază experiența dobândită în 
perioada financiară actuală care arată că 
resursele financiare corespunzătoare 
destinate eficienței energetice din cadrul 
fondurilor structurale nu pot fi complet 
valorificate. De aceea, pentru cadrul 
financiar 2014-2020, care prevede o cotă 
chiar mai mare de fonduri pentru 
eficiența energetică, trebuie să se acorde 
atenție facilitării accesului autorităților 
locale și regionale la aceste fonduri;

Or. en
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Amendamentul 37
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că statele membre ar trebuie
să considere utilizarea fondurilor 
structurale pentru eficiență energetică drept 
o oportunitate de investiții cu un puternic 
efect de pârghie, și nu drept o cheltuială;

4. subliniază că statele membre ar trebui să 
considere utilizarea fondurilor structurale 
pentru eficiență energetică drept o 
oportunitate de investiții cu un puternic 
efect de pârghie, și nu drept o cheltuială; 
invită Comisia Europeană să revizuiască 
pe viitor normele privind ajutoarele de 
stat, pentru a permite o finanțare 
națională mai mare a eficienței 
energetice, alături de investițiile 
europene;

Or. en

Amendamentul 38
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că statele membre ar trebuie
să considere utilizarea fondurilor 
structurale pentru eficiență energetică drept 
o oportunitate de investiții cu un puternic 
efect de pârghie, și nu drept o cheltuială;

4. subliniază că statele membre ar trebui să 
considere utilizarea fondurilor structurale 
pentru eficiență energetică drept o 
cheltuială;

Or. nl

Amendamentul 39
Mojca Kleva Kekuš
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că statele membre ar trebuie 
să considere utilizarea fondurilor 
structurale pentru eficiență energetică drept 
o oportunitate de investiții cu un puternic 
efect de pârghie, și nu drept o cheltuială;

4. subliniază că statele membre ar trebui să 
considere utilizarea fondurilor structurale
și de investiții europene pentru eficiență 
energetică drept o oportunitate de investiții 
cu un puternic efect de pârghie, și nu drept 
o cheltuială;

Or. en

Amendamentul 40
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază importanța pe care o au 
politica de coeziune și resursele 
financiare alocate acesteia pentru 
dezvoltarea completă a rețelelor 
inteligente care duc la sisteme energetice 
mai eficiente în regiuni, reducând 
consumul de energie și pierderile de 
energie;

Or. en

Amendamentul 41
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că autoritățile locale și 
regionale trebuie să dispună de 
competențe și responsabilități adecvate 
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legate de punerea în aplicare a 
obiectivelor privind eficiența energetică, 
precum și aprovizionarea cu energie și 
consumul de energie;

Or. en

Amendamentul 42
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să sporească gradul de 
securitate juridică în ceea ce privește 
normele privind acordarea ajutoarelor de 
stat la nivel regional (ASR) pentru 
locuințele sociale sau pentru investiții în 
clădiri durabile și în energie;

5. solicită Comisiei să sporească gradul de 
securitate juridică în ceea ce privește 
normele privind acordarea ajutoarelor de 
stat la nivel regional (ASR) pentru 
locuințele sociale sau pentru investiții în 
clădiri durabile și în energie în vederea 
intensificării utilizării resurselor 
naționale;

Or. de

Amendamentul 43
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită Comisiei să sporească gradul de 
securitate juridică în ceea ce privește 
normele privind acordarea ajutoarelor de 
stat la nivel regional (ASR) pentru 
locuințele sociale sau pentru investiții în 
clădiri durabile și în energie;

5. solicită Comisiei să sporească gradul de 
securitate juridică în ceea ce privește 
normele privind acordarea ajutoarelor de 
stat la nivel regional (ASR) pentru 
construcția de locuințe sociale care 
respectă normele de eficiență energetică și
pentru investiții în clădiri durabile și în 
energie;

Or. ro
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Amendamentul 44
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că, în prezent, peste 9%
dintre cetățenii UE nu-și pot încălzi casele 
în mod adecvat; ia act de faptul că sărăcia 
energetică este un fenomen grav în noile 
state membre și este cauzată, în cele mai 
multe cazuri, de gospodăriile cu un 
randament energetic scăzut; invită Comisia 
să examineze în detaliu legătura dintre 
promovarea eficienței energetice, sărăcia 
energetică și consumatorii vulnerabili;

6. reamintește că, potrivit unor cercetări 
academice, în 2010, aproape 9 % dintre 
cetățenii UE, Norvegia și Elveția (52,08 
milioane de oameni) nu își puteau încălzi 
casele în mod adecvat; ia act de faptul că 
sărăcia energetică este un fenomen grav în 
noile state membre și este cauzată, în cele 
mai multe cazuri, de gospodăriile cu un 
randament energetic scăzut; invită Comisia 
să examineze în detaliu legătura dintre 
promovarea eficienței energetice, sărăcia 
energetică și consumatorii vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 45
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că, în prezent, peste 9%
dintre cetățenii UE nu-și pot încălzi casele 
în mod adecvat; ia act de faptul că sărăcia 
energetică este un fenomen grav în noile 
state membre și este cauzată, în cele mai 
multe cazuri, de gospodăriile cu un 
randament energetic scăzut; invită Comisia 
să examineze în detaliu legătura dintre 
promovarea eficienței energetice, sărăcia 
energetică și consumatorii vulnerabili;

6. reamintește că, în prezent, peste 9 %
dintre cetățenii UE nu își pot încălzi casele 
în mod adecvat; ia act de faptul că sărăcia 
energetică este un fenomen grav în noile 
state membre și este cauzată, în cele mai 
multe cazuri, de gospodăriile cu un 
randament energetic scăzut, dar, în special, 
de eșecurile politicii de guvernare;

Or. nl
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Amendamentul 46
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că, în prezent, peste 9%
dintre cetățenii UE nu-și pot încălzi casele 
în mod adecvat; ia act de faptul că sărăcia 
energetică este un fenomen grav în noile 
state membre și este cauzată, în cele mai 
multe cazuri, de gospodăriile cu un 
randament energetic scăzut; invită Comisia 
să examineze în detaliu legătura dintre 
promovarea eficienței energetice, sărăcia 
energetică și consumatorii vulnerabili;

6. reamintește că, în prezent, peste 9 %
dintre cetățenii UE nu își pot încălzi casele 
în mod adecvat; ia act de faptul că sărăcia 
energetică este un fenomen grav în noile 
state membre și este cauzată, în cele mai 
multe cazuri, de gospodăriile cu un 
randament energetic scăzut; invită Comisia 
să examineze în detaliu legătura dintre 
promovarea eficienței energetice, sărăcia 
energetică și consumatorii vulnerabili; 
subliniază că economiile făcute prin 
măsuri UE trebuie transmise 
consumatorilor în facturile finale;

Or. en

Amendamentul 47
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că, în prezent, peste 9%
dintre cetățenii UE nu își pot încălzi casele 
în mod adecvat; ia act de faptul că sărăcia 
energetică este un fenomen grav în noile 
state membre și este cauzată, în cele mai 
multe cazuri, de gospodăriile cu un 
randament energetic scăzut; invită 
Comisia să examineze în detaliu legătura 
dintre promovarea eficienței energetice, 
sărăcia energetică și consumatorii 
vulnerabili;

6. reamintește că, în prezent, peste 9 %
dintre cetățenii UE nu își pot încălzi casele 
în mod adecvat; ia act de faptul că sărăcia 
energetică este un fenomen grav în noile 
state membre și este cauzată, în cele mai 
multe cazuri, de gospodăriile izolate în 
mod necorespunzător; invită Comisia să 
examineze în detaliu legătura dintre 
promovarea eficienței energetice, sărăcia 
energetică și consumatorii vulnerabili;
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Or. en

Amendamentul 48
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. reamintește că potențialul de eficiență 
energetică este încă neutilizat în mod 
eficient în anumite sectoare ale 
economiei, precum construcțiile și 
transporturile, și investițiile pentru 
creșterea eficientei energetice, din 
fondurile structurale, de coeziune sau din 
alte surse, ar trebui să reprezinte o 
oportunitate de creștere a ocupării forței 
de muncă în aceste sectoare;

Or. ro

Amendamentul 49
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a asigura 
sprijin specific pentru investițiile în 
locuințe sociale; invită statele membre și 
toate părțile interesate să acorde 
investițiilor în locuințele sociale un loc 
important în cadrul programelor 
naționale de reformă și în formularea 
priorităților strategice ale acordurilor de 
parteneriat pentru viitoarea perioadă de 
programare 2014-2020;

eliminat

Or. nl
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Amendamentul 50
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a asigura 
sprijin specific pentru investițiile în 
locuințe sociale; invită statele membre și 
toate părțile interesate să acorde
investițiilor în locuințele sociale un loc 
important în cadrul programelor naționale 
de reformă și în formularea priorităților 
strategice ale acordurilor de parteneriat 
pentru viitoarea perioadă de programare 
2014-2020;

7. invită statele membre și toate părțile 
interesate să considere investițiile în 
locuințele sociale în cadrul programelor 
naționale de reformă și în formularea 
priorităților strategice ale acordurilor de 
parteneriat pentru viitoarea perioadă de 
programare 2014-2020; reamintește 
statelor membre, în acest context,
dispozițiile prevăzute la articolul 20 din 
Directiva 2012/27/UE privind eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 51
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a asigura 
sprijin specific pentru investițiile în 
locuințe sociale; invită statele membre și 
toate părțile interesate să acorde
investițiilor în locuințele sociale un loc 
important în cadrul programelor naționale 
de reformă și în formularea priorităților 
strategice ale acordurilor de parteneriat 
pentru viitoarea perioadă de programare 
2014-2020;

7. subliniază necesitatea de a asigura 
sprijin pentru investițiile în locuințe sociale 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității; invită statele membre să 
respecte principiul subsidiarității la 
includerea investițiilor în locuințele 
sociale în programele naționale de reformă 
și în formularea priorităților strategice ale 
acordurilor de parteneriat pentru viitoarea 
perioadă de programare 2014-2020;

Or. de
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Amendamentul 52
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază necesitatea de a asigura 
sprijin specific pentru investițiile în 
locuințe sociale; invită statele membre și 
toate părțile interesate să acorde 
investițiilor în locuințele sociale un loc 
important în cadrul programelor naționale 
de reformă și în formularea priorităților 
strategice ale acordurilor de parteneriat 
pentru viitoarea perioadă de programare 
2014-2020;

7. subliniază necesitatea de a asigura 
sprijin specific pentru investițiile în 
construcția de locuințe sociale noi dar și 
pentru renovarea locuințelor sociale 
existente, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor de eficiență energetică; invită 
statele membre și toate părțile interesate să 
acorde investițiilor în locuințele sociale un 
loc important în cadrul programelor 
naționale de reformă și în formularea 
priorităților strategice ale acordurilor de 
parteneriat pentru viitoarea perioadă de 
programare 2014-2020;

Or. ro

Amendamentul 53
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. recunoaște că unul dintre cele mai 
mari obstacole în calea realizării 
economiilor de energie la nivel local și 
regional îl reprezintă necesitatea 
investițiilor în avans; de aceea, consideră 
că orice măsură luată la nivelul UE ar 
trebui să țină seama în mod 
corespunzător de implicațiile asupra 
municipalităților și regiunilor, precum și 
de restricțiile bugetare ale acestora; 
recomandă în acest sens consultarea 
reprezentanților locali și regionali în 
stabilirea direcțiilor de dezvoltare în
domeniul energetic și susținerea 
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financiară a programelor dezvoltate la 
nivel local și regional pentru utilizarea 
resurselor energetice existente;

Or. ro

Amendamentul 54
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Viitoarea perioadă de programare 2014-
2020 și modificările legislative

Perioada de programare 2014-2020 și 
modificările legislative

Or. en

Amendamentul 55
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4%; ia act cu preocupare de 
faptul că, în practică, această acțiune de 
politică nu a avut drept rezultat o creștere 
substanțială a fondurilor redirecționate 
către acest obiectiv; subliniază importanța 
clarității juridice în ceea ce privește 
măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte de începere noii perioade de 
programare 2014-2020;

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4 %; ia act de faptul că, în 
practică, această acțiune de politică nu a 
avut drept rezultat o creștere substanțială a 
fondurilor redirecționate către acest 
obiectiv; subliniază importanța clarității 
juridice în ceea ce privește măsurile în 
materie de eficiență energetică înainte de 
începere noii perioade de programare 
2014-2020;

Or. en
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Amendamentul 56
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4%; ia act cu preocupare de 
faptul că, în practică, această acțiune de 
politică nu a avut drept rezultat o creștere 
substanțială a fondurilor redirecționate 
către acest obiectiv; subliniază importanța 
clarității juridice în ceea ce privește 
măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte de începere noii perioade de 
programare 2014-2020;

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4 %; ia act de faptul că, în 
practică, această acțiune de politică nu a 
avut drept rezultat o creștere substanțială a 
fondurilor redirecționate către acest 
obiectiv; subliniază importanța clarității 
juridice în ceea ce privește măsurile în 
materie de eficiență energetică înainte de 
începere noii perioade de programare 
2014-2020;

Or. de

Amendamentul 57
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4%; ia act cu preocupare de 
faptul că, în practică, această acțiune de 
politică nu a avut drept rezultat o creștere 
substanțială a fondurilor redirecționate 

8. reamintește modificarea din 2009 a 
normei în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4 %; ia act cu preocupare de 
faptul că, în practică, această acțiune de 
politică nu a avut drept rezultat o creștere 
substanțială a fondurilor redirecționate 
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către acest obiectiv; subliniază importanța 
clarității juridice în ceea ce privește 
măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte de începere noii perioade de 
programare 2014-2020;

către acest obiectiv; subliniază importanța 
clarității juridice în ceea ce privește 
măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte și pe parcursul perioadei de 
programare 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 58
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4%; ia act cu preocupare de 
faptul că, în practică, această acțiune de 
politică nu a avut drept rezultat o creștere 
substanțială a fondurilor redirecționate 
către acest obiectiv; subliniază importanța 
clarității juridice în ceea ce privește 
măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte de începere noii perioade de 
programare 2014-2020;

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4 %; ia act cu preocupare de 
faptul că, în practică, în numeroase state 
membre, această acțiune de politică nu a 
avut drept rezultat o creștere substanțială a 
fondurilor redirecționate către acest 
obiectiv; ia act de faptul că unele state 
membre resping această oportunitate în 
principal, întrucât, în alte state s-a 
constatat o legătură semnificativă între 
absorbția scăzută a fondurilor și rolurile 
administrative insuficiente; subliniază 
importanța clarității juridice în ceea ce 
privește măsurile în materie de eficiență 
energetică înainte de începere noii perioade 
de programare 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 59
Jan Olbrycht
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4%; ia act cu preocupare de 
faptul că, în practică, această acțiune de 
politică nu a avut drept rezultat o creștere 
substanțială a fondurilor redirecționate 
către acest obiectiv; subliniază importanța 
clarității juridice în ceea ce privește 
măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte de începere noii perioade de 
programare 2014-2020;

8. reamintește relaxarea din 2009 a 
normelor în materie de eficiență energetică 
ale Fondului european de dezvoltare 
regională (FEDER); odată cu aceasta 
locuințele au devenit eligibile pentru sprijin 
în toate regiunile UE, acesta fiind limitat la 
un plafon de 4 %; ia act de faptul că, în 
practică, această acțiune de politică nu a 
avut drept rezultat o creștere substanțială a 
fondurilor redirecționate către acest 
obiectiv, fiind rezultatul unei modificări 
recente a dispozițiilor, și anume, 
modificarea programelor operaționale, 
efectuată pe parcursul perioadei de 
programare; subliniază importanța 
clarității juridice în ceea ce privește 
măsurile în materie de eficiență energetică 
înainte de începere noii perioade de 
programare 2014-2020;

Or. pl

Amendamentul 60
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
noii perioade de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică; sprijină îndeosebi viitorul rol al 
finanțării politicii de coeziune pentru 
întregul sector al locuințelor;

9. salută noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
noii perioade de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică; sprijină îndeosebi viitorul rol al 
finanțării politicii de coeziune pentru 
întregul sector al clădirilor, inclusiv al 
locuințelor;

Or. en
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Amendamentul 61
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
noii perioade de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică; sprijină îndeosebi viitorul rol 
al finanțării politicii de coeziune pentru 
întregul sector al locuințelor;

9. salută noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
noii perioade de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică;

Or. de

Amendamentul 62
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
noii perioade de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică; sprijină îndeosebi viitorul rol 
al finanțării politicii de coeziune pentru 
întregul sector al locuințelor;

9. regretă noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
noii perioade de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică;

Or. nl

Amendamentul 63
Mojca Kleva Kekuš
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
noii perioade de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică; sprijină îndeosebi viitorul rol al 
finanțării politicii de coeziune pentru 
întregul sector al locuințelor;

9. salută noile oportunități oferite de 
FEDER și de fondul de coeziune în cadrul 
perioadei de programare 2014-2020, 
precum și sporirea rolului lor în realizarea 
obiectivelor în materie de eficiență 
energetică; sprijină îndeosebi viitorul rol al 
finanțării politicii de coeziune pentru 
întregul sector al locuințelor;

Or. en

Amendamentul 64
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) solicită statelor membre să instituie 
prin programele lor operaționale 
formalități simple, lipsite de birocrație, 
pentru utilizarea fondurilor prevăzute 
pentru îmbunătățirea eficienței energetice 
a locuințelor;

Or. ro

Amendamentul 65
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9 – litera b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) solicită statelor membre să asigure 
accesul direct al municipalităților la 
fondurile prevăzute pentru îmbunătățirea 
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eficienței energetice a locuințelor, în 
cadrul unui sistem descentralizat;

Or. ro

Amendamentul 66
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își susține cu fermitate poziția în cadrul 
negocierilor în curs privind Regulamentul 
FEDER în ceea ce privește sumele 
procentuale alocate diferitelor obiective 
tematice pentru fiecare categorie de 
regiuni, ceea ce ar garanta o creștere 
importantă a sumelor alocate eficienței 
energetice și resurselor regenerabile de 
energie; reamintește faptul că alocarea 
fondurilor este crucială pentru mobilizarea 
cu mai mare ușurință a actorilor locali, 
contribuind la crearea unor programe de 
renovare stabile pe termen lung;

10. își susține cu fermitate poziția în cadrul 
negocierilor în curs privind Regulamentul 
FEDER în ceea ce privește sumele 
procentuale alocate diferitelor obiective 
tematice pentru fiecare categorie de 
regiuni, ceea ce ar permite o creștere a 
sumelor alocate eficienței energetice și 
resurselor regenerabile de energie; 
reamintește faptul că alocarea fondurilor 
este crucială pentru mobilizarea cu mai 
mare ușurință a actorilor locali, contribuind 
la crearea unor programe stabile pe termen 
lung;

Or. en

Amendamentul 67
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își susține cu fermitate poziția în 
cadrul negocierilor în curs privind 
Regulamentul FEDER în ceea ce privește 
sumele procentuale alocate diferitelor 
obiective tematice pentru fiecare categorie 
de regiuni, ceea ce ar garanta o creștere 
importantă a sumelor alocate eficienței 

10. își menține poziția în cadrul 
negocierilor în curs privind Regulamentul 
FEDER în ceea ce privește sumele 
procentuale alocate diferitelor obiective 
tematice pentru fiecare categorie de 
regiuni, ceea ce ar garanta o creștere a 
sumelor alocate eficienței energetice și 
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energetice și resurselor regenerabile de 
energie; reamintește faptul că alocarea 
fondurilor este crucială pentru mobilizarea 
cu mai mare ușurință a actorilor locali, 
contribuind la crearea unor programe de 
renovare stabile pe termen lung;

resurselor regenerabile de energie; 
reamintește faptul că alocarea fondurilor 
este crucială pentru mobilizarea cu mai 
mare ușurință a actorilor locali, contribuind 
la crearea unor programe de renovare 
stabile pe termen lung;

Or. de

Amendamentul 68
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își susține cu fermitate poziția în 
cadrul negocierilor în curs privind 
Regulamentul FEDER în ceea ce privește 
sumele procentuale alocate diferitelor 
obiective tematice pentru fiecare categorie 
de regiuni, ceea ce ar garanta o creștere 
importantă a sumelor alocate eficienței 
energetice și resurselor regenerabile de 
energie; reamintește faptul că alocarea 
fondurilor este crucială pentru mobilizarea 
cu mai mare ușurință a actorilor locali, 
contribuind la crearea unor programe de 
renovare stabile pe termen lung;

10. își menține poziția în cadrul 
negocierilor în curs privind Regulamentul 
FEDER în ceea ce privește sumele 
procentuale alocate diferitelor obiective 
tematice pentru fiecare categorie de 
regiuni, ceea ce ar garanta o creștere a 
sumelor alocate eficienței energetice și 
resurselor regenerabile de energie; 
reamintește faptul că alocarea fondurilor 
este crucială pentru mobilizarea cu mai 
mare ușurință a actorilor locali, contribuind 
la crearea unor programe de renovare 
stabile pe termen lung;

Or. nl

Amendamentul 69
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își susține cu fermitate poziția în cadrul 
negocierilor în curs privind Regulamentul 
FEDER în ceea ce privește sumele 

10. își susține cu fermitate poziția în cadrul 
negocierilor în curs privind Regulamentul 
FEDER în ceea ce privește sumele 
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procentuale alocate diferitelor obiective 
tematice pentru fiecare categorie de 
regiuni, ceea ce ar garanta o creștere 
importantă a sumelor alocate eficienței 
energetice și resurselor regenerabile de 
energie; reamintește faptul că alocarea
fondurilor este crucială pentru mobilizarea 
cu mai mare ușurință a actorilor locali, 
contribuind la crearea unor programe de 
renovare stabile pe termen lung;

procentuale alocate diferitelor obiective 
tematice pentru fiecare categorie de 
regiuni, ceea ce ar garanta o creștere 
importantă a sumelor alocate eficienței 
energetice și resurselor regenerabile de 
energie; reamintește faptul că stabilirea 
unor cote minime ambițioase este crucială 
pentru mobilizarea cu mai mare ușurință a 
actorilor locali, contribuind la crearea unor 
programe de renovare stabile pe termen 
lung;

Or. en

Amendamentul 70
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își susține cu fermitate poziția în 
cadrul negocierilor în curs privind 
Regulamentul FEDER în ceea ce privește 
sumele procentuale alocate diferitelor 
obiective tematice pentru fiecare categorie 
de regiuni, ceea ce ar garanta o creștere 
importantă a sumelor alocate eficienței 
energetice și resurselor regenerabile de 
energie; reamintește faptul că alocarea
fondurilor este crucială pentru mobilizarea 
cu mai mare ușurință a actorilor locali, 
contribuind la crearea unor programe de 
renovare stabile pe termen lung;

10. salută rezultatul negocierilor privind 
Regulamentul FEDER în ceea ce privește 
sumele procentuale alocate diferitelor 
obiective tematice pentru fiecare categorie 
de regiuni, ceea ce ar garanta o creștere 
importantă a sumelor alocate eficienței 
energetice și resurselor regenerabile de 
energie; reamintește faptul că această 
alocare a fondurilor este crucială pentru 
mobilizarea cu mai mare ușurință a 
actorilor locali, contribuind la crearea unor 
programe de renovare stabile pe termen 
lung;

Or. en

Amendamentul 71
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. salută propunerea Comisiei de a 
extinde utilizarea instrumentelor financiare 
inovatoare în cadrul FEDER în viitoarea 
perioadă de programare 2014-2020 la toate 
obiectivele tematice, inclusiv eficiența 
energetică;

11. salută propunerea Comisiei de a 
extinde utilizarea instrumentelor financiare 
inovatoare în cadrul perioadei de 
programare 2014-2020 la toate obiectivele 
tematice, inclusiv eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 72
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. sprijină propunerile Comisiei de 
simplificare a arhitecturii fondurilor 
structurale în cadrul viitoarei perioade de 
programare 2014-2020; consideră că, după 
încheierea negocierilor privind 
Regulamentul privind dispozițiile comune 
(RDC), ar trebui să se pună în aplicare cu 
succes utilizarea mai multor fonduri, ceea 
ce ar aduce numeroase beneficii proiectelor 
de amploare în materie de eficiență 
energetică;

12. sprijină propunerile Comisiei de 
simplificare a fondurilor structurale și de 
investiții europene în cadrul perioadei de 
programare 2014-2020; consideră că, după 
încheierea negocierilor privind 
Regulamentul privind dispozițiile comune 
(RDC), ar trebui să se pună în aplicare cu 
succes utilizarea mai multor fonduri, ceea 
ce ar aduce numeroase beneficii proiectelor 
în materie de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 73
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută progresele realizate în cadrul 
negocierilor RDC în ceea ce privește 

13. salută progresele realizate în cadrul 
negocierilor RDC în ceea ce privește 
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acordurile de parteneriat; în acest sens, 
invită statele membre și autoritățile de 
gestionare să utilizeze în mod eficient 
acest mecanism prin organizarea unor 
conferințe în vederea consultării părților 
interesate relevante din domeniul 
eficienței energetice la elaborarea 
programelor operaționale (PO);

acordurile de parteneriat; în acest sens, 
invită statele membre și autoritățile de 
gestionare să lucreze cu experți din
domeniul eficienței energetice pentru o 
mai bună utilizare a acestui mecanism la 
elaborarea programelor operaționale (PO);

Or. en

Amendamentul 74
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută progresele realizate în cadrul 
negocierilor RDC în ceea ce privește 
acordurile de parteneriat; în acest sens, 
invită statele membre și autoritățile de 
gestionare să utilizeze în mod eficient acest 
mecanism prin organizarea unor conferințe 
în vederea consultării părților interesate 
relevante din domeniul eficienței 
energetice la elaborarea programelor 
operaționale (PO);

13. salută progresele realizate în cadrul 
negocierilor RDC în ceea ce privește 
acordurile de parteneriat; în acest sens, 
invită statele membre și autoritățile de 
gestionare să utilizeze în mod eficient acest 
mecanism prin organizarea unor consultări 
cu experți din domeniul eficienței 
energetice la elaborarea programelor 
operaționale (PO);

Or. de

Amendamentul 75
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să-și armonizeze 
strategiile naționale, regionale și locale, 
precum și pe cele de mediu, la obiectivele 
UE; în special, încurajează statele membre 

14. încurajează statele membre să 
consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
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să consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă,
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale; subliniază faptul că acest lucru 
ar putea fi îmbunătățit în contextul noului 
cadru al condiționalităților ex ante;

scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, 
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale;

Or. en

Amendamentul 76
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să-și armonizeze 
strategiile naționale, regionale și locale, 
precum și pe cele de mediu, la obiectivele 
UE; în special, încurajează statele membre 
să consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, 
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale; subliniază faptul că acest lucru 
ar putea fi îmbunătățit în contextul noului 
cadru al condiționalităților ex ante;

14. invită statele membre să își armonizeze 
strategiile naționale, regionale și locale, 
precum și pe cele de mediu, la obiectivele 
UE; în special, invită statele membre să 
consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, 
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale; subliniază faptul că acest lucru 
ar putea fi îmbunătățit în contextul noului 
cadru al condiționalităților ex ante;

Or. nl

Amendamentul 77
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să-și armonizeze 
strategiile naționale, regionale și locale, 
precum și pe cele de mediu, la obiectivele 
UE; în special, încurajează statele membre 
să consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, 
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale; subliniază faptul că acest lucru 
ar putea fi îmbunătățit în contextul noului 
cadru al condiționalităților ex ante;

14. invită statele membre să își armonizeze 
strategiile naționale, regionale și locale, 
precum și pe cele de mediu, la obiectivele 
UE pe termen lung legate de climă; în 
special, încurajează statele membre să 
consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, 
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale; subliniază faptul că acest lucru 
ar putea fi îmbunătățit în contextul noului 
cadru al condiționalităților ex ante;

Or. en

Amendamentul 78
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită statele membre să-și armonizeze 
strategiile naționale, regionale și locale, 
precum și pe cele de mediu, la obiectivele 
UE; în special, încurajează statele membre 
să consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, 
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale; subliniază faptul că acest lucru 
ar putea fi îmbunătățit în contextul noului 
cadru al condiționalităților ex ante;

14. invită statele membre să își armonizeze 
strategiile naționale, regionale și locale, 
precum și pe cele de mediu, la obiectivele 
UE; în special, încurajează statele membre 
să consolideze legăturile dintre Planurile 
naționale de acțiune pentru eficiența 
energetică și programele operaționale cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
structurale și de investiții europene vor 
face parte dintr-o strategie coerentă, 
răspunzând, în același timp, nevoilor 
teritoriale; subliniază faptul că acest lucru 
ar putea fi îmbunătățit în contextul noului 
cadru al condiționalităților ex ante; 
subliniază faptul că principalul scop al 
strategiilor de eficiență energetică trebuie 
să fie atingerea obiectivului de autonomie 
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energetică la nivel regional și local;

Or. ro

Amendamentul 79
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că măsurile UE ar trebui 
să sprijine eficiența energetică în fazele 
de producție, distribuție și consum al 
energiei; ia act de faptul că, deși fondurile 
politicii de coeziune sunt în prezent 
cheltuite în special cu sursele 
regenerabile de energie1, trebuie să se 
ajungă la o situație mai echilibrată, în 
care proiectele din domeniul eficienței 
energetice să beneficieze de un procent 
mai mare din fonduri;
__________________
1 Raportul prezentat Comisiei de Ismeri 
Europa, intitulat „Rețeaua experților 
pentru evaluarea performanțelor politicii 
de coeziune 2007-2013 – Sinteza 
rapoartelor naționale 2011”
http://ec.europa.eu/regional_policy/source
s/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert
_innovation/2011_synt_rep_en.pdf

Or. en

Amendamentul 80
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. la scurt timp înainte de încheierea 
negocierilor CFM, reamintește statelor 
membre încă o dată importanța unui buget 
finanțat corespunzător pentru cadrul 
financiar multianual 2014-2020, în cadrul 
căruia politica de coeziune nu numai că 
poate, ci ar și trebui să stimuleze 
redresarea;

15. la scurt timp înainte de încheierea 
negocierilor CFM, reamintește statelor 
membre încă o dată importanța unui buget 
finanțat corespunzător pentru cadrul 
financiar multianual 2014-2020;

Or. nl

Amendamentul 81
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. la scurt timp înainte de încheierea 
negocierilor CFM, reamintește statelor 
membre încă o dată importanța unui buget 
finanțat corespunzător pentru cadrul 
financiar multianual 2014-2020, în cadrul 
căruia politica de coeziune nu numai că 
poate, ci ar și trebui să stimuleze 
redresarea;

15. reamintește statelor membre încă o dată 
importanța unui buget finanțat 
corespunzător pentru cadrul financiar 
multianual 2014-2020, în cadrul căruia 
politica de coeziune nu numai că poate, ci 
ar și trebui să stimuleze redresarea;

Or. en

Amendamentul 82
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că specificațiile excesive și 
obiectivele obligatorii în ceea ce privește 
punerea în aplicare a obiectivelor privind 
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eficiența energetică pot crește cheltuielile 
autorităților locale și regionale cu 
punerea în aplicare a acestor măsuri și 
pot impune costuri suplimentare pentru 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 83
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să aducă îmbunătățiri 
și să comunice mai eficient informațiile 
incomplete și inconsecvente disponibile în 
prezent în ceea ce privește aspectele legate 
de eficiența energetică, beneficiile care pot 
rezulta în urma investițiilor în eficiența 
energetică, cele mai bune metodologii 
disponibile și furnizorii de servicii 
relevante;

16. solicită Comisiei să aducă îmbunătățiri 
comunicării informațiilor practice privind 
aspectele legate de eficiența energetică
către autoritățile locale și regionale cu 
privire la beneficiile care pot rezulta în 
urma investițiilor în eficiența energetică, 
cele mai bune metodologii disponibile și 
furnizorii de servicii relevante, inclusiv 
contractarea performanței energetice; ia 
act de aspectele unei lipse a societăților de 
servicii energetice în numeroase regiuni și 
state membre, care va afecta absorbția de 
finanțări pentru eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 84
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să aducă 
îmbunătățiri și să comunice mai eficient
informațiile incomplete și inconsecvente 

16. solicită Comisiei să comunice mai 
eficient și să aducă îmbunătățiri
informațiilor incomplete și inconsecvente 
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disponibile în prezent în ceea ce privește 
aspectele legate de eficiența energetică, 
beneficiile care pot rezulta în urma 
investițiilor în eficiența energetică, cele 
mai bune metodologii disponibile și 
furnizorii de servicii relevante;

disponibile în prezent în ceea ce privește 
aspectele legate de eficiența energetică, 
beneficiile care pot rezulta în urma 
investițiilor în eficiența energetică, cele 
mai bune metodologii disponibile și
furnizorii de servicii relevante;

Or. en

Amendamentul 85
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită Comisiei să aducă îmbunătățiri 
și să comunice mai eficient informațiile 
incomplete și inconsecvente disponibile în 
prezent în ceea ce privește aspectele legate 
de eficiența energetică, beneficiile care pot 
rezulta în urma investițiilor în eficiența 
energetică, cele mai bune metodologii 
disponibile și furnizorii de servicii 
relevante;

16. solicită Comisiei să aducă îmbunătățiri 
și să comunice mai eficient informațiile 
incomplete și inconsecvente disponibile în 
prezent în ceea ce privește aspectele legate 
de eficiența energetică, prin stabilirea 
unui set unic de norme pentru 
îndeplinirea criteriilor de eficiență 
energetică, precum și beneficiile care pot 
rezulta în urma investițiilor în eficiența
energetică, cele mai bune metodologii 
disponibile și furnizorii de servicii 
relevante;

Or. ro

Amendamentul 86
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că lipsa unor informații 
detaliate privind caracteristicile parcului 
imobiliar la nivel regional reprezintă un 
obstacol major în calea elaborării 

17. subliniază că lipsa unor informații 
detaliate privind caracteristicile parcului 
imobiliar la nivel regional reprezintă un 
obstacol major în calea elaborării 



PE513.322v01-00 44/78 AM\939872RO.doc

RO

strategiilor și planurilor de către autoritățile 
naționale și regionale;

strategiilor și planurilor de către autoritățile 
naționale și regionale; ia act de cerințele 
de enumerare a acestor informații astfel 
cum prevede Directiva 2012/27/UE și 
solicită ca acestea să fie realizate la nivel 
regional, precum și să fie puse la 
dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 87
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile de gestionare să 
îmbunătățească vizibilitatea programelor 
operaționale și a oportunităților pe care 
acestea le oferă proiectelor în materie de 
energie durabilă; în acest sens, sugerează 
crearea unor site-uri internet, a unor 
platforme și a unor baze de date la nivel 
național pentru eventualii beneficiari și 
părți interesate, organizarea de ateliere și 
evenimente destinate anumitor grupuri 
specifice și luarea de măsuri pentru 
îmbunătățirea vizibilității și accesibilității 
resurselor online existente (precum portalul 
online Build Up sau SF Energy Invest 
Manual);

18. încurajează autoritățile de management
să îmbunătățească vizibilitatea programelor 
operaționale și a oportunităților pentru 
potențialii beneficiari ai proiectelor 
oferite în domeniul energiei sustenabile; 
în acest sens, sugerează crearea unor site-
uri internet, a unor platforme și a unor baze 
de date la nivel național pentru eventualii 
beneficiari și părți interesate, organizarea 
de ateliere și evenimente destinate 
anumitor grupuri specifice și luarea de 
măsuri pentru îmbunătățirea vizibilității și 
accesibilității resurselor online existente 
(precum portalul online Build Up sau SF 
Energy Invest Manual);

Or. en

Amendamentul 88
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. încurajează autoritățile de gestionare
să îmbunătățească vizibilitatea programelor 
operaționale și a oportunităților pe care 
acestea le oferă proiectelor în materie de 
energie durabilă; în acest sens, sugerează 
crearea unor site-uri internet, a unor 
platforme și a unor baze de date la nivel 
național pentru eventualii beneficiari și 
părți interesate, organizarea de ateliere și 
evenimente destinate anumitor grupuri 
specifice și luarea de măsuri pentru 
îmbunătățirea vizibilității și accesibilității 
resurselor online existente (precum portalul
online Build Up sau SF Energy Invest 
Manual);

18. invită autoritățile de management să 
îmbunătățească vizibilitatea programelor 
operaționale și a oportunităților pe care 
acestea le oferă proiectelor în materie de 
energie durabilă; în acest sens, sugerează
crearea unor site-uri internet, a unor 
platforme și a unor baze de date la nivel 
național pentru eventualii beneficiari și 
părți interesate, organizarea de ateliere și 
evenimente destinate anumitor grupuri 
specifice și luarea de măsuri pentru 
îmbunătățirea vizibilității și accesibilității 
resurselor online existente (precum portalul 
online Build Up sau SF Energy Invest 
Manual);

Or. nl

Amendamentul 89
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează autoritățile de gestionare
ca, în cadrul viitoarei perioade de 
programare 2014-2020, să promoveze 
proiecte integrate, adoptând o abordare 
holistică față de eficiența energetică la 
nivel teritorial, în special prin utilizarea 
unor noi instrumente strategice de 
programare, precum investițiile teritoriale 
integrate, cu implicarea inițiativelor 
existente, cum ar fi Convenția primarilor, 
pentru a contribui la dezvoltarea 
planurilor integrate;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 90
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează autoritățile de gestionare
ca, în cadrul viitoarei perioade de 
programare 2014-2020, să promoveze 
proiecte integrate, adoptând o abordare 
holistică față de eficiența energetică la 
nivel teritorial, în special prin utilizarea 
unor noi instrumente strategice de 
programare, precum investițiile teritoriale 
integrate, cu implicarea inițiativelor 
existente, cum ar fi Convenția primarilor, 
pentru a contribui la dezvoltarea planurilor 
integrate;

19. încurajează autoritățile de management 
ca, în cadrul viitoarei perioade de 
programare 2014-2020, să promoveze 
proiecte integrate, adoptând o abordare 
holistică față de eficiența energetică la 
nivel teritorial, în special prin utilizarea 
unor noi instrumente strategice de 
programare, precum investițiile teritoriale 
integrate, cu implicarea inițiativelor 
existente, cum ar fi Convenția primarilor, 
pentru a contribui la dezvoltarea planurilor 
integrate; încurajează Comisia și statele 
membre să aplice o abordare „în regim de 
urgență” a cererilor de finanțare din 
partea autorităților, care reprezintă 
semnături ale Convenției primarilor și 
pun în aplicare pe deplin cerințele sale;

Or. en

Amendamentul 91
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează autoritățile de gestionare 
ca, în cadrul viitoarei perioade de 
programare 2014-2020, să promoveze 
proiecte integrate, adoptând o abordare 
holistică față de eficiența energetică la 
nivel teritorial, în special prin utilizarea 
unor noi instrumente strategice de 
programare, precum investițiile teritoriale 
integrate, cu implicarea inițiativelor 
existente, cum ar fi Convenția primarilor, 

19. descurajează autoritățile de 
management ca, în cadrul viitoarei 
perioade de programare 2014-2020, să 
promoveze proiecte integrate, adoptând o 
abordare holistică față de eficiența 
energetică la nivel teritorial, în special prin 
utilizarea unor noi instrumente strategice 
de programare, precum investițiile 
teritoriale integrate, cu implicarea 
inițiativelor existente, cum ar fi Convenția 
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pentru a contribui la dezvoltarea planurilor 
integrate;

primarilor, pentru a contribui la 
dezvoltarea planurilor integrate;

Or. nl

Amendamentul 92
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. încurajează autoritățile de gestionare 
ca, în cadrul viitoarei perioade de 
programare 2014-2020, să promoveze 
proiecte integrate, adoptând o abordare 
holistică față de eficiența energetică la 
nivel teritorial, în special prin utilizarea 
unor noi instrumente strategice de 
programare, precum investițiile teritoriale 
integrate, cu implicarea inițiativelor 
existente, cum ar fi Convenția primarilor, 
pentru a contribui la dezvoltarea planurilor 
integrate;

19. încurajează autoritățile de gestionare 
ca, în cadrul perioadei de programare 
2014-2020, să promoveze proiecte 
integrate, adoptând o abordare holistică 
față de eficiența energetică la nivel 
teritorial, în special prin utilizarea unor noi 
instrumente strategice de programare, 
precum investițiile teritoriale integrate, cu 
implicarea inițiativelor existente, cum ar fi 
Convenția primarilor, pentru a contribui la 
dezvoltarea planurilor integrate;

Or. en

Amendamentul 93
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sugerează inițierea de către Comisie, 
statele membre și autoritățile de 
gestionare a unei acțiuni concertate în 
vederea punerii în aplicare și a gestionării 
proiectelor în materie de eficiență 
energetică finanțate prin fonduri 
europene structurale și de investiții cu 
scopul de a promova dialogul, atât de 

20. salută conferința anuală „Zilele 
porților deschise” și numărul de grupuri 
dedicate proiectelor locale și regionale în 
materie de eficiență energetică în 2012; 
sugerează faptul că Comisia, statele 
membre și autoritățile de management 
urmăresc stabilirea unei platforme pentru 
schimbul de informații, cu scopul de a 
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necesar, și schimbul de bune practici; promova dialogul, atât de necesar, și 
schimbul de bune practici, în vederea 
punerii în aplicare și a gestionării 
proiectelor în materie de eficiență 
energetică finanțate prin fonduri 
structurale și de investiții europene;

Or. en

Amendamentul 94
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită statele membre să dea curs 
recomandărilor Comisiei15 și să 
intensifice consolidarea capacităților, cu 
utilizarea bugetelor dedicate asistenței 
tehnice, astfel încât părțile interesate la 
nivel local și regional și din societatea 
civilă să poată participa la strategiile 
regionale de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a acestora;

eliminat

__________________
15 Comunicarea Comisiei privind 
contribuția politicii regionale la creșterea 
durabilă în Europa 2020, ianuarie 2011.

(Legătură cu eficiența energetică?)

Or. de

Amendamentul 95
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită statele membre să dea curs 21. invită statele membre să dea curs 
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recomandărilor Comisiei și să intensifice 
consolidarea capacităților, cu utilizarea 
bugetelor dedicate asistenței tehnice, astfel 
încât părțile interesate la nivel local și 
regional și din societatea civilă să poată
participa la strategiile regionale de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a acestora;

recomandărilor Comisiei și să intensifice 
consolidarea capacităților, cu utilizarea 
bugetelor dedicate asistenței tehnice, astfel 
încât părțile interesate la nivel local și 
regional și din societatea civilă să poată 
participa;

Or. en

Amendamentul 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită statele membre să dea curs 
recomandărilor Comisiei și să intensifice 
consolidarea capacităților, cu utilizarea 
bugetelor dedicate asistenței tehnice, astfel 
încât părțile interesate la nivel local și 
regional și din societatea civilă să poată 
participa la strategiile regionale de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a acestora;

21. invită statele membre să dea curs 
recomandărilor Comisiei și să intensifice 
consolidarea capacităților, cu utilizarea 
bugetelor dedicate asistenței tehnice, astfel 
încât părțile interesate la nivel local și 
regional și din societatea civilă să poată 
participa la elaborarea și punerea în 
aplicare a strategiilor regionale și 
naționale de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a acestora;

Or. ro

Amendamentul 97
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. invită statele membre să dea curs 
recomandărilor Comisiei și să intensifice 
consolidarea capacităților, cu utilizarea 
bugetelor dedicate asistenței tehnice, astfel 

21. invită statele membre să dea curs 
recomandărilor Comisiei și să intensifice 
consolidarea capacităților, cu utilizarea 
bugetelor dedicate asistenței tehnice, astfel 
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încât părțile interesate la nivel local și 
regional și din societatea civilă să poată 
participa la strategiile regionale de 
adaptare la schimbările climatice și de 
atenuare a acestora;

încât părțile interesate la nivel local și 
regional și din societatea civilă să poată 
participa la strategiile regionale și locale în 
materie de energie;

Or. en

Amendamentul 98
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională care să 
țină cont de preocupările legate de mediu
în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; 
în acest sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA); de 
asemenea, invită statele membre să 
utilizeze fondurile structurale pentru 
recalificarea și îmbunătățirea 
competențelor lucrătorilor în vederea 
noilor locuri de muncă create în cadrul 
economiei cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională în sectorul 
construcțiilor și în alte sectoare; în acest 
sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA); de 
asemenea, invită statele membre să 
utilizeze fondurile structurale pentru 
recalificarea și îmbunătățirea 
competențelor lucrătorilor în vederea 
noilor locuri de muncă create în cadrul 
economiei cu emisii scăzute;

Or. en

Amendamentul 99
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională care să 
țină cont de preocupările legate de mediu 
în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; 
în acest sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA); de 
asemenea, invită statele membre să 
utilizeze fondurile structurale pentru 
recalificarea și îmbunătățirea 
competențelor lucrătorilor în vederea 
noilor locuri de muncă create în cadrul 
economiei cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională care să 
țină cont de preocupările legate de mediu 
în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; 
în acest sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA);

Or. nl

Amendamentul 100
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională care să
țină cont de preocupările legate de mediu 
în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; 
în acest sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA); de 
asemenea, invită statele membre să 
utilizeze fondurile structurale pentru 
recalificarea și îmbunătățirea 
competențelor lucrătorilor în vederea 
noilor locuri de muncă create în cadrul 

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională care să 
țină cont de preocupările legate de mediu 
în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; 
în acest sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA); de 
asemenea, invită statele membre să 
utilizeze fondurile structurale și de 
investiții europene pentru recalificarea și 
îmbunătățirea competențelor lucrătorilor în 
vederea noilor locuri de muncă create în 
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economiei cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

cadrul economiei cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 101
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională care să 
țină cont de preocupările legate de mediu 
în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; 
în acest sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA); de 
asemenea, invită statele membre să 
utilizeze fondurile structurale pentru 
recalificarea și îmbunătățirea 
competențelor lucrătorilor în vederea 
noilor locuri de muncă create în cadrul 
economiei cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon;

22. recunoaște faptul că tranziția către 
tehnologii eficiente din punct de vedere 
energetic necesită competențe noi și o 
educație și formare profesională care să 
țină cont de preocupările legate de mediu
în sectorul construcțiilor și în alte sectoare; 
în acest sens, încurajează statele membre să 
utilizeze fonduri pentru a oferi asistență 
tehnică la toate nivelurile (de exemplu, prin 
intermediul mecanismului ELENA); de 
asemenea, invită statele membre să 
utilizeze fondurile structurale pentru 
recalificarea și îmbunătățirea 
competențelor lucrătorilor în vederea 
ocupării noilor locuri de muncă create în 
cadrul economiei cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și evitarea existenței 
unui deficit de forță de muncă calificată 
în domeniu;

Or. ro

Amendamentul 102
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. încurajează sprijinul administrativ 
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viitor pentru ALR în vederea grupării 
proiectelor mici și mijlocii în materie de 
eficiență energetică care s-ar încadra în 
mod normal sub limitele financiare 
minime pentru accesarea programelor 
ELENA, JESSICA și Energie inteligentă; 
atrage atenția statelor membre și Comisiei 
asupra faptului că orașele și comunitățile 
rurale de dimensiuni mici și mijlocii 
adesea nu dispun de capacitatea 
administrativă necesară pentru a utiliza 
pe deplin instrumente financiare noi; 

Or. en

Amendamentul 103
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că o combinație de granturi 
și instrumente financiare poate contribui la 
o abordare inovatoare de succes pentru a 
servi drept pârghie pentru finanțarea 
privată, pentru a crea noi modele de
parteneriate de tip public-privat și pentru a 
spori inovarea;

23. subliniază că o combinație de granturi 
și instrumente financiare poate contribui la 
o abordare inovatoare de succes pentru a 
servi drept pârghie pentru finanțarea 
privată, pentru a crea noi modele de 
parteneriate de tip public-privat și pentru a 
spori inovarea; subliniază importanța 
atragerii investițiilor private în domeniul 
eficienței energetice atât din UE cât și din 
țările terțe;

Or. ro

Amendamentul 104
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază necesitatea furnizării de 
finanțare în termeni și condiții care 
abordează necesitatea pe termen lung a 
unei transformări holistice și eficiente a 
infrastructurii și a clădirilor construite în 
Europa; 

Or. en

Amendamentul 105
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază importanța utilizării de 
instrumente financiare inovatoare ca 
mijloc de a stimula pe deplin investițiile în 
eficiența energetică a locuințelor private, 
în special a utilizării investițiilor 
financiare la locuințe, pentru a combina 
scopul privind eficiența energetică cu 
dimensiunea socială;

Or. en

Amendamentul 106
Iosif Matula

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că eforturile de a găsi surse 
de finanțare pentru investițiile în proiecte 
care vizează eficiența energetică sunt 
adesea îngreunate de obstacolele de pe 
piață, în materie de reglementare sau legate 

24. subliniază că eforturile de a găsi surse 
de finanțare pentru investițiile în proiecte 
care vizează eficiența energetică sunt 
adesea îngreunate de obstacolele de pe 
piață, în materie de reglementare sau legate 
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de încredere, cum ar fi costurile inițiale 
generate pentru investitori și dificultățile de 
estimare a potențialului real de economisire 
a energiei;

de încredere, cum ar fi costurile inițiale 
generate pentru investitori și dificultățile de 
estimare a potențialului real de economisire 
a energiei; recomandă statelor membre să 
identifice metode adecvate de sprijin a 
investițiilor în materie de eficiență 
energetică la nivelul gospodăriilor;

Or. ro

Amendamentul 107
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază cu preocupare că, ca urmare 
a actualei crize economice și financiare și a 
măsurilor ample de austeritate aplicate în 
întreaga UE, este din ce în ce mai dificil 
pentru statele membre să găsească 
fondurile necesare pentru a cofinanța 
programele politicii de coeziune în materie 
de eficiență energetică; în acest sens, 
consideră că este esențial să se găsească 
noi modalități inovatoare de finanțare a 
proiectelor în materie de eficiență 
energetică;

25. subliniază cu preocupare că, din cauza
actualei crize economice și financiare, este 
din ce în ce mai dificil pentru statele 
membre să găsească fondurile necesare 
pentru a cofinanța programele politicii de 
coeziune în materie de eficiență energetică; 
în acest sens, consideră că este esențial să 
se găsească noi modalități inovatoare de 
finanțare a proiectelor în materie de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 108
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază cu preocupare că, ca urmare 
a actualei crize economice și financiare și a 
măsurilor ample de austeritate aplicate în 

25. subliniază cu preocupare că, din cauza
actualei crize economice și financiare și a 
măsurilor ample de austeritate aplicate în 
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întreaga UE, este din ce în ce mai dificil 
pentru statele membre să găsească 
fondurile necesare pentru a cofinanța 
programele politicii de coeziune în materie 
de eficiență energetică; în acest sens, 
consideră că este esențial să se găsească 
noi modalități inovatoare de finanțare a 
proiectelor în materie de eficiență 
energetică;

întreaga UE, este din ce în ce mai dificil 
pentru statele membre să găsească 
fondurile necesare pentru a cofinanța 
programele politicii de coeziune în materie 
de eficiență energetică; în acest sens, 
consideră că este esențial să se găsească 
noi modalități inovatoare de finanțare a 
proiectelor în materie de eficiență 
energetică, inclusiv de către sectorul 
privat;

Or. de

Amendamentul 109
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază cu preocupare că, ca 
urmare a actualei crize economice și 
financiare și a măsurilor ample de 
austeritate aplicate în întreaga UE, este din 
ce în ce mai dificil pentru statele membre 
să găsească fondurile necesare pentru a 
cofinanța programele politicii de coeziune 
în materie de eficiență energetică; în acest 
sens, consideră că este esențial să se 
găsească noi modalități inovatoare de 
finanțare a proiectelor în materie de 
eficiență energetică;

25. subliniază că, din cauza actualei crize 
economice și financiare și a măsurilor 
ample de austeritate aplicate în întreaga 
UE, este din ce în ce mai dificil pentru 
statele membre să găsească fondurile 
necesare pentru a cofinanța programele 
politicii de coeziune în materie de eficiență 
energetică;

Or. nl

Amendamentul 110
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază cu preocupare că, ca urmare 
a actualei crize economice și financiare și a 
măsurilor ample de austeritate aplicate în 
întreaga UE, este din ce în ce mai dificil 
pentru statele membre să găsească 
fondurile necesare pentru a cofinanța 
programele politicii de coeziune în materie 
de eficiență energetică; în acest sens, 
consideră că este esențial să se găsească 
noi modalități inovatoare de finanțare a 
proiectelor în materie de eficiență 
energetică;

25. subliniază cu preocupare că, din cauza
actualei crize economice și financiare și a 
măsurilor ample de austeritate aplicate în 
întreaga UE, este din ce în ce mai dificil 
pentru statele membre să găsească 
fondurile necesare pentru a cofinanța 
programele politicii de coeziune în materie 
de eficiență energetică; în acest sens, 
consideră că este esențial să se dezvolte noi 
modalități inovatoare de finanțare a 
proiectelor în materie de eficiență 
energetică; invită statele membre să 
elimine barierele existente în calea 
accesării finanțării și să creeze 
instrumente financiare specifice noi în 
cadrul politicii de coeziune, precum 
microcreditele, și să ofere oportunitatea 
de a o combina cu alte rubrici bugetare în 
baza programului IEE, pentru a stimula 
pe deplin investițiile în eficiență 
energetică;

Or. en

Amendamentul 111
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște sprijinul acordat de Comisie 
în vederea consolidării rolului noilor 
instrumentelor financiare inovatoare în 
cadrul viitoarei perioade de programare 
2014-2020; subliniază că, în cazul în care 
nu sunt furnizate la timp și în lipsa clarității 
juridice, acestea creează dificultăți atât 
pentru statele membre, cât și pentru 
celelalte părți implicate în gestionarea unor 
astfel de instrumente; înseamnă Comisia 
să prezinte fără întârziere propuneri 

26. recunoaște sprijinul acordat de Comisie 
în vederea consolidării rolului noilor 
instrumente financiare inovatoare în cadrul 
viitoarei perioade de programare 2014-
2020; subliniază că, în cazul în care nu sunt 
furnizate la timp și în lipsa clarității
juridice, acestea creează dificultăți atât 
pentru statele membre, cât și pentru 
celelalte părți implicate în gestionarea unor 
astfel de instrumente;
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pentru noi instrumente financiare 
disponibile în vederea sprijinirii măsurilor 
în materie de eficiență energetică;

Or. nl

Amendamentul 112
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. recunoaște sprijinul acordat de Comisie 
în vederea consolidării rolului noilor 
instrumentelor financiare inovatoare în 
cadrul viitoarei perioade de programare 
2014-2020; subliniază că, în cazul în care 
nu sunt furnizate la timp și în lipsa clarității 
juridice, acestea creează dificultăți atât 
pentru statele membre, cât și pentru 
celelalte părți implicate în gestionarea unor 
astfel de instrumente; înseamnă Comisia să 
prezinte fără întârziere propuneri pentru 
noi instrumente financiare disponibile în 
vederea sprijinirii măsurilor în materie de 
eficiență energetică;

26. recunoaște sprijinul acordat de Comisie 
în vederea consolidării rolului noilor 
instrumente financiare inovatoare în cadrul
perioadei de programare 2014-2020; 
subliniază că, în cazul în care nu sunt 
furnizate la timp și în lipsa clarității 
juridice, acestea creează dificultăți atât 
pentru statele membre, cât și pentru 
celelalte părți implicate în gestionarea unor 
astfel de instrumente; înseamnă Comisia să 
prezinte fără întârziere propuneri pentru 
noi instrumente financiare disponibile în 
vederea sprijinirii măsurilor în materie de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 113
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită statelor membre să facă 
schimb de cele mai bune practici în 
proiectarea fondurilor naționale pentru 
eficiență energetică, atunci când 
fondurile structurale și de investiții 
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europene pot fi utilizate ca și contribuții 
de capital, sau altele asemenea, și să se 
alinieze la sursele suplimentare de 
finanțare din sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 114
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
financiar specific acordat de Banca 
Europeană de Investiții (BEI) și de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) proiectelor în materie 
de eficiență energetică; îndeamnă BEI, 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
(CEB) și BERD să instituie un grup de 
lucru comun pentru a analiza alternative la 
noile instrumente financiare, care să poată 
fi puse la dispoziția statelor membre 
împreună cu fondurile naționale pentru 
eficiența energetică, sau prin intermediul 
lor, pentru a stimula investițiile 
suplimentare din partea sectorului privat;

27. solicită Comisiei să sporească sprijinul 
financiar specific acordat de Banca 
Europeană de Investiții (BEI), de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD), de Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei și de 
Fondul european pentru eficiență 
energetică (FEEE) proiectelor în materie 
de eficiență energetică; îndeamnă BEI, 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
(CEB) și BERD să instituie un grup de 
lucru comun pentru a analiza alternative la 
noile instrumente financiare, care să poată 
fi puse la dispoziția statelor membre 
împreună cu fondurile naționale pentru 
eficiența energetică, sau prin intermediul 
lor, pentru a stimula investițiile 
suplimentare din partea sectorului privat;

Or. en

Amendamentul 115
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază faptul că alocarea de 
fonduri trebuie să aibă la bază principiile 
proporționalității, rentabilității și 
eficacității economice și nu trebuie să 
ducă la o creștere a sarcinii 
administrative;

Or. en

Amendamentul 116
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Specificități climatice Specificități climatice și de competitivitate 
și prețurile la energie

Or. en

Amendamentul 117
Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Specificități climatice Specificități climatice și geografice

Or. fr

Amendamentul 118
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța adaptării
măsurilor și cerințelor în materie de 
eficiență energetică la specificitățile 
climatice din diferitele regiuni și state 
membre; invită Comisia să țină seama cu 
atenție de aceste aspecte la elaborarea unui 
set de indicatori de performanță;

28. subliniază importanța evaluării cu 
regularitate dacă măsurile și cerințele în 
materie de eficiență energetică sunt încă 
adecvate în raport cu specificitățile 
climatice, cu impacturile competitivității 
asupra industriei și a IMM-urilor, dar și 
cu implicațiile prețului la energie, în 
diferite regiuni și state membre invită 
Comisia să țină seama cu atenție de aceste 
aspecte la elaborarea unui set de indicatori 
de performanță;

Or. en

Amendamentul 119
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța adaptării 
măsurilor și cerințelor în materie de 
eficiență energetică la specificitățile 
climatice din diferitele regiuni și state 
membre; invită Comisia să țină seama cu 
atenție de aceste aspecte la elaborarea unui 
set de indicatori de performanță;

28. subliniază importanța adaptării 
măsurilor și cerințelor în materie de 
eficiență energetică la specificitățile 
climatice și a verificării cu regularitate a 
unui mediu concurențial echitabil pentru 
industrie și IMM-uri și a evoluțiilor 
privind prețul la energie în diferite regiuni 
și state membre invită Comisia să țină 
seama cu atenție de aceste aspecte la 
elaborarea unui set de indicatori de 
performanță;

Or. de

Amendamentul 120
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 28



PE513.322v01-00 62/78 AM\939872RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța adaptării 
măsurilor și cerințelor în materie de 
eficiență energetică la specificitățile 
climatice din diferitele regiuni și state 
membre; invită Comisia să țină seama cu 
atenție de aceste aspecte la elaborarea 
unui set de indicatori de performanță;

28. subliniază faptul că sintagma 
„specificități climatice” este un termen 
foarte vag propus de niște fanatici în ceea 
ce privește schimbările climatice;

Or. nl

Amendamentul 121
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază importanța adaptării 
măsurilor și cerințelor în materie de 
eficiență energetică la specificitățile 
climatice din diferitele regiuni și state 
membre; invită Comisia să țină seama cu 
atenție de aceste aspecte la elaborarea 
unui set de indicatori de performanță;

Or. nl

Amendamentul 122
Maurice Ponga

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază necesitatea de a ține 
seama și de caracteristicile geografice 
specifice ale regiunilor ultraperiferice 
(RUP) în ceea ce privește eficiența 
energetică, pentru o mai bună utilizare a 
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patrimoniului natural survenit din 
statutul lor de insulă (energie geotermică, 
solară, eoliană și maritimă);

Or. fr

Amendamentul 123
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. sprijină progresele programului 
MARIE în ceea ce privește elaborarea unei 
Strategii mediteraneene de îmbunătățire a 
eficienței energetice; în acest sens, invită 
statele membre din regiunea mediteraneană 
să împărtășească cele mai bune practici 
pentru a furniza un model optim din punct 
de vedere al costurilor pentru Europa de 
Sud;

29. sprijină progresele programului 
MARIE în ceea ce privește elaborarea unei 
Strategii mediteraneene de îmbunătățire a 
eficienței energetice; în acest sens, invită 
statele membre din regiunea mediteraneană 
să împărtășească cele mai bune practici 
pentru a furniza un model optim din punct 
de vedere al costurilor pentru Europa de 
Sud; solicită crearea de programe similare 
în alte regiuni europene, în special în 
Europa Centrală;

Or. en

Amendamentul 124
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. sprijină progresele programului 
MARIE în ceea ce privește elaborarea unei 
Strategii mediteraneene de îmbunătățire a 
eficienței energetice; în acest sens, invită 
statele membre din regiunea mediteraneană 
să împărtășească cele mai bune practici 
pentru a furniza un model optim din punct 
de vedere al costurilor pentru Europa de 

29. sprijină progresele programului 
MARIE în ceea ce privește elaborarea unei 
Strategii mediteraneene de îmbunătățire a 
eficienței energetice; în acest sens, invită 
statele membre din regiunea mediteraneană 
să împărtășească cele mai bune practici 
pentru a furniza un model optim din punct 
de vedere al costurilor pentru Europa de 
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Sud; Sud; consideră că o strategie similară ar 
putea fi pusă în aplicare pentru RUP, în 
special deoarece majoritatea acestora, 
însă nu toate, sunt situate la tropice;

Or. fr

Amendamentul 125
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective exigente pentru a se asigura că,
atât clădirile publice, cât și locuințele, fie 
private, fie sociale, îndeplinesc cele mai 
înalte standarde europene de eficiență 
energetică și pentru a le supune unei 
certificări energetice periodice;

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective exigente pentru a se asigura că 
clădirile publice îndeplinesc cele mai înalte 
standarde de eficiență energetică astfel 
cum prevede Directiva 2010/31/UE și 
pentru a le supune unei certificări 
energetice periodice;

Or. en

Amendamentul 126
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective exigente pentru a se asigura că,
atât clădirile publice, cât și locuințele, fie 
private, fie sociale, îndeplinesc cele mai 
înalte standarde europene de eficiență 
energetică și pentru a le supune unei 
certificări energetice periodice;

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective exigente pentru a se asigura că 
clădirile publice îndeplinesc standardele 
europene de eficiență energetică și pentru a 
le supune unei certificări energetice 
periodice;

Or. de
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Amendamentul 127
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective exigente pentru a se asigura că,
atât clădirile publice, cât și locuințele, fie 
private, fie sociale, îndeplinesc cele mai 
înalte standarde europene de eficiență 
energetică și pentru a le supune unei 
certificări energetice periodice;

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective stricte pentru a se asigura că, atât 
clădirile publice, cât și locuințele, fie 
private, fie sociale, îndeplinesc cele mai 
înalte standarde europene de eficiență 
energetică și pentru a le supune unei 
certificări energetice periodice;

Or. nl

Amendamentul 128
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective exigente pentru a se asigura că 
atât clădirile publice, cât și locuințele, fie 
private, fie sociale, îndeplinesc cele mai 
înalte standarde europene de eficiență 
energetică și pentru a le supune unei 
certificări energetice periodice;

30. solicită statelor membre să stabilească 
obiective exigente pentru a se asigura că 
atât clădirile publice și celelalte imobile cu 
altă destinație, precum și locuințele, fie 
private, fie sociale, îndeplinesc cele mai 
înalte standarde europene de eficiență 
energetică și pentru a le supune unei 
certificări energetice periodice;

Or. ro

Amendamentul 129
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. constată cu preocupare că obiectivele 
privind eficiența energetică prevăzute de 
Directiva privind eficiența energetică nu 
au fost prevăzute și/sau estimate încă 
pentru toate statele membre; subliniază că 
dacă angajamentul de a realiza obiectivele 
Strategiei Europa 2020 trebuie îndeplinit, 
trebuie să se definească obiective clare 
pentru fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 130
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită Comisiei să clarifice indicatorii 
comuni în materie de eficiență energetică 
care trebuie aplicați și utilizați de statele 
membre în cadrul viitoarei perioade de 
programare 2014-2020;

31. solicită Comisiei să clarifice indicatorii 
comuni în materie de eficiență energetică 
din politica de coeziune care trebuie 
aplicați și utilizați de statele membre în 
cadrul viitoarei perioade de programare 
2014-2020;

Or. en

Amendamentul 131
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. solicită Comisiei să clarifice indicatorii 
comuni în materie de eficiență energetică 
care trebuie aplicați și utilizați de statele 
membre în cadrul viitoarei perioade de 

31. solicită Comisiei să clarifice indicatorii 
comuni în materie de eficiență energetică 
care trebuie aplicați și utilizați de statele 
membre în cadrul perioadei de programare 
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programare 2014-2020; 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 132
Zigmantas Balčytis

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. invită Comisia să ia în considerare în 
mod corespunzător situația economică, 
geografică și socială în stabilirea pentru 
fiecare stat membru sau regiune a 
costurilor de investiție asociate cu 
realizarea unei economii de un kWh;

Or. lt

Amendamentul 133
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită Comisiei să dezvolte fără 
întârziere orientări de evaluare a 
proiectelor de eficiență energetică, care ar 
putea sta la baza elaborării unui mecanism 
de evaluare, monitorizare și verificare a 
proiectelor;

32. solicită Comisiei să dezvolte, în 
consultare cu statele membre, orientări de 
evaluare a proiectelor de eficiență 
energetică, care ar putea sta la baza 
elaborării unui mecanism de evaluare, 
monitorizare și verificare a proiectelor;

Or. en

Amendamentul 134
Zigmantas Balčytis



PE513.322v01-00 68/78 AM\939872RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. solicită Comisiei să dezvolte fără 
întârziere orientări de evaluare a 
proiectelor de eficiență energetică, care ar 
putea sta la baza elaborării unui mecanism 
de evaluare, monitorizare și verificare a 
proiectelor;

32. solicită Comisiei să dezvolte fără 
întârziere orientări de evaluare a 
proiectelor de eficiență energetică, care ar 
putea sta la baza elaborării unui mecanism 
de evaluare, monitorizare și verificare a 
proiectelor și să confirme eficiența din 
punct de vedere al costurilor;

Or. lt

Amendamentul 135
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. solicită statelor membre să aplice 
indicatori de rezultat și criterii de selecție a 
proiectelor de eficiență energetică care să 
măsoare potențialul real de economisire a 
energiei;

33. solicită statelor membre să aplice 
indicatori de rezultat, precum și utilizarea 
unor criterii transparente de selecție a 
proiectelor și a unor costuri standard de 
investiții per unitate de energie de 
economisit, cu o perioadă simplă de 
amortizare maximă acceptabilă pentru 
proiectele de eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 136
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de cel mai recent raport al Curții 
de Conturi referitor la eficacitatea din 

34. ia act de cel mai recent raport al Curții 
de Conturi referitor la eficacitatea din
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punctul de vedere al costurilor a 
investițiilor în eficiența energetică 
efectuate în cadrul politicii de coeziune; 
subliniază recomandările Curții de a utiliza 
criterii de selecție a proiectelor mai stricte 
și mai transparente atât la nivelul UE, cât și 
al statelor membre; își exprimă acordul cu
concluzia Curții, conform căreia criteriile 
de evaluare utilizate pentru a lua o decizie 
legată de investiții trebuie să fie mai clare 
și mai precise în ceea ce privește 
modalitatea de evaluare a aspectelor legate 
de eficiența energetică;

punct de vedere al costurilor a investițiilor 
în eficiența energetică efectuate în cadrul 
politicii de coeziune; subliniază 
recomandările Curții de a utiliza criterii de 
selecție a proiectelor mai stricte și mai 
transparente atât la nivelul UE, cât și al 
statelor membre; ia act de concluzia Curții,
conform căreia criteriile de evaluare 
utilizate pentru a lua o decizie legată de 
investiții trebuie să fie mai clare și mai 
precise în ceea ce privește modalitatea de 
evaluare a aspectelor legate de eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 137
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. ia act de cel mai recent raport al Curții 
de Conturi referitor la eficacitatea din
punctul de vedere al costurilor a 
investițiilor în eficiența energetică 
efectuate în cadrul politicii de coeziune; 
subliniază recomandările Curții de a utiliza 
criterii de selecție a proiectelor mai stricte 
și mai transparente atât la nivelul UE, cât și 
al statelor membre; își exprimă acordul cu 
concluzia Curții, conform căreia criteriile 
de evaluare utilizate pentru a lua o decizie 
legată de investiții trebuie să fie mai clare 
și mai precise în ceea ce privește 
modalitatea de evaluare a aspectelor legate 
de eficiența energetică;

34. ia act de cel mai recent raport al Curții 
de Conturi referitor la eficacitatea din 
punct de vedere al costurilor a investițiilor 
în eficiența energetică efectuate în cadrul 
politicii de coeziune; subliniază 
recomandările Curții de a utiliza criterii de 
selecție a proiectelor mai stricte și mai 
transparente atât la nivelul UE, cât și al 
statelor membre; își exprimă acordul cu 
concluzia Curții, conform căreia criteriile 
de evaluare utilizate pentru a lua o decizie 
legată de investiții trebuie să fie mai clare 
și mai precise în ceea ce privește 
modalitatea de evaluare a aspectelor legate 
de eficiența energetică, pentru a preveni ca 
investițiile să fie făcute pentru 
modernizarea generală în loc să fie făcute 
pentru măsurile orientate spre eficiență 
energetică;

Or. en



PE513.322v01-00 70/78 AM\939872RO.doc

RO

Amendamentul 138
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. ia act, însă, de faptul că evaluarea 
Curții este relativ limitată în ceea ce 
privește perioadele de eșantionare și de 
amortizare; subliniază faptul că politica de 
coeziune este o politică integrată și, prin 
urmare, la evaluarea proiectelor, trebuie 
adoptată o abordare cuprinzătoare, bazată 
pe o analiză a costurilor ciclului de viață;

35. ia act, însă, de faptul că evaluarea 
Curții este relativ limitată în ceea ce 
privește dimensiunea eșantionului în 
cadrul celor patru programe operaționale 
din trei state membre, perioada de 
amortizare și datele proiectelor, făcând 
dificilă extrapolarea la politică în 
ansamblu; subliniază că politica în 
domeniul eficienței energetice s-a 
dezvoltat considerabil în ultimii ani, de la 
momentul negocierii programelor 
auditate; subliniază faptul că politica de 
coeziune este o politică integrată și, prin 
urmare, la evaluarea proiectelor, trebuie 
adoptată o abordare cuprinzătoare, bazată 
pe o analiză a costurilor ciclului de viață;

Or. en

Amendamentul 139
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 35 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. ia act de răspunsul Comisiei la 
constatările Curții de Conturi Europene 
în special de concluzia că ar putea exista 
un conflict de interese între rezultatele 
unei „evaluări a necesităților” și o 
abordare „a eficienței din punct de vedere 
al costurilor” și că o evaluare a 
necesităților ar putea conduce la o 
prioritizare diferită, că este important să 
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se considere o abordare integrată pentru 
investirea în clădiri publice și că 
renovările temeinice ar putea necesita 
perioade mai mari de amortizare; 

Or. en

Amendamentul 140
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că consumul de 
energie al clădirilor reprezintă cea mai 
mare parte a consumului final total de 
energie din UE, și anume, 40%; își 
exprimă regretul că majoritatea statelor 
membre nu își exploatează potențialul în 
ceea ce privește utilizarea pe deplin a 
potențialului de economisire a energiei al 
clădirilor; solicită Comisiei să găsească 
modalități pentru a garanta exploatarea 
corespunzătoare a potențialului de 
economisire a energiei;

36. subliniază faptul că consumul de 
energie al clădirilor reprezintă cea mai 
mare parte a consumului final total de 
energie din UE, și anume, 40 %, în 2010, 
din care 26,7 % a reprezentat consumul 
gospodăriilor; își exprimă regretul că 
majoritatea statelor membre nu își 
exploatează potențialul în ceea ce privește 
utilizarea pe deplin a potențialului de 
economisire a energiei al clădirilor; solicită 
Comisiei să găsească modalități pentru a 
încuraja exploatarea corespunzătoare a 
potențialului de economisire a energiei;

Or. en

Amendamentul 141
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că consumul de 
energie al clădirilor reprezintă cea mai 
mare parte a consumului final total de 
energie din UE, și anume, 40%; își 
exprimă regretul că majoritatea statelor 

36. subliniază faptul că consumul de 
energie al clădirilor reprezintă cea mai 
mare parte a consumului final total de 
energie din UE, și anume, 40 %; își 
exprimă regretul că majoritatea statelor 
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membre nu își exploatează potențialul în 
ceea ce privește utilizarea pe deplin a 
potențialului de economisire a energiei al 
clădirilor; solicită Comisiei să găsească 
modalități pentru a garanta exploatarea 
corespunzătoare a potențialului de 
economisire a energiei;

membre nu își exploatează potențialul în 
ceea ce privește utilizarea pe deplin a 
potențialului de economisire a energiei al 
clădirilor; solicită Comisiei să elaboreze o 
propunere de stabilire a unor obiective 
clare și obligatorii în ceea ce privește 
consumul de energie al clădirilor în 
statele membre ale UE;

Or. fr

Amendamentul 142
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că consumul de 
energie al clădirilor reprezintă cea mai 
mare parte a consumului final total de 
energie din UE, și anume, 40%; își 
exprimă regretul că majoritatea statelor 
membre nu își exploatează potențialul în 
ceea ce privește utilizarea pe deplin a 
potențialului de economisire a energiei al 
clădirilor; solicită Comisiei să găsească 
modalități pentru a garanta exploatarea 
corespunzătoare a potențialului de 
economisire a energiei;

36. subliniază faptul că consumul de 
energie al clădirilor reprezintă cea mai 
mare parte a consumului final total de 
energie din UE, și anume, 40 % și produce 
36 % din emisiile de CO2 ale Uniunii; își 
exprimă regretul că majoritatea statelor 
membre nu își exploatează potențialul în 
ceea ce privește utilizarea pe deplin a 
potențialului de economisire a energiei al 
clădirilor; solicită Comisiei să găsească 
modalități pentru a garanta exploatarea 
corespunzătoare a potențialului de 
economisire a energiei;

Or. en

Amendamentul 143
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. reamintește că clădirile au un ciclu 
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natural de renovare de 40 de ani și că 
tehnologiile de economisire a energiei în 
acest sector sunt bine dezvoltate, făcând 
ca majoritatea barierelor care previn 
utilizarea pe deplin a potențialului de 
economisire a energiei să nu fie de natură 
tehnică; subliniază că, de asemenea, ca 
urmare a naturii proiectelor de renovare 
în materie de eficiență energetică, care 
adesea sunt mai puțin vizibile, mai mici și 
mai dificil de agregat, fondurile 
structurale și de investiții europene joacă 
un rol crucial în asigurarea finanțării 
necesare pentru a depăși aceste bariere;

Or. en

Amendamentul 144
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. ia act de faptul că potențialul de 
economisire a energiei, care depinde într-o 
mare măsură de condiția în care se află 
actualul parc imobiliar, nu este răspândit 
echitabil în statele membre;

37. ia act de faptul că potențialul de 
economisire a energiei, care depinde într-o 
mare măsură de condiția în care se află 
actualul parc imobiliar, nu este răspândit 
echitabil în regiuni;

Or. en

Amendamentul 145
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. ia act de faptul că potențialul de 
economisire a energiei, care depinde într-o 
mare măsură de condiția în care se află 

37. ia act de faptul că potențialul de 
economisire a energiei, care depinde într-o 
mare măsură de condiția în care se află 
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actualul parc imobiliar, nu este răspândit 
echitabil în statele membre;

actualul parc imobiliar, nu este răspândit 
echitabil în statele membre; invită statele 
membre să precizeze definiția „locuințelor 
decente” pentru a include standardele de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 146
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că sunt necesare investiții 
publice în clădirile eficiente din punct de 
vedere energetic, îndeosebi în noile state
membre, unde există un potențial 
important de reducere a consumului de 
energie prin intermediul unor măsuri 
eficiente din punctul de vedere al 
costurilor;

38. subliniază că sunt necesare investiții 
publice în clădirile eficiente din punct de 
vedere energetic, îndeosebi în regiunile 
mai puțin dezvoltate și în statele membre 
care sunt beneficiarii fondului de 
coeziune, unde există un potențial 
important de reducere a consumului de 
energie prin intermediul unor măsuri 
eficiente din punct de vedere al costurilor;

Or. fr

Amendamentul 147
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. subliniază importanța eficienței 
energetice în ceea ce privește locuințele 
sociale; invită statele membre să permită 
realizarea unor economii de energie prin 
modernizarea stocului de locuințe sociale, 
care va combate sărăcia energetică; 
pledează pentru prioritizarea investițiilor 
în eficiență energetică și în utilizarea de 
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surse regenerabile de energie pentru 
locuințe sociale și accesibile; îndeamnă 
statele membre să adopte măsuri 
integrate, bazate pe audituri locale privind 
energia, atât în sectorul privat, cât și în 
sectorul public, în special prin utilizarea 
unei stimulări financiare efective, pe 
termen lung, pentru a face clădirile 
rezidențiale mai eficiente din punct de 
vedere energetic, atât în zonele rurale, cât 
și în zonele urbane, garantând totodată că 
acest lucru nu conduce la o creștere 
semnificativă a costurilor locuințelor 
pentru concesionari, în momentul în care 
sunt luate în considerare economiile de 
energie; solicită Comisiei să își ia 
angajamentul unei coordonări și să 
studieze punerea în aplicare a 
instrumentelor stimulative;

Or. en

Amendamentul 148
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 39 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. ia act de faptul că zonele rurale și 
îndepărtate dispun de condiții ideale 
pentru dezvoltarea unor forme eficiente 
de producție descentralizată a energiei, 
fapt ce reduce pierderile de energie prin 
transportarea energiei electrice pe 
distanțe lungi;

Or. en

Amendamentul 149
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij
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Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. solicită autorităților publice pertinente 
să accelereze procesul de renovare a 
clădirilor pe care le dețin, utilizând fonduri 
din cadrul politicii de coeziune pentru a 
crea efectul de pârghie necesar și pentru a 
da un exemplu;

40. solicită autorităților publice pertinente 
să accelereze procesul de renovare a 
clădirilor pe care le dețin, alături de 
promovarea și facilitarea întreprinderilor 
private să investească în proiecte de 
eficiență energetică;

Or. en

Amendamentul 150
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. invită statele membre să acorde o 
atenție specială dificultăților cu care se 
confruntă prin deținerea în comun a unor 
clădiri de apartamente multifamiliale, 
reprezentând o problemă dificilă de 
„parazitism”;

Or. en

Amendamentul 151
Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. invită Comisia să sensibilizeze publicul 
cu privire la potențialul real al renovării 
complete a parcului imobiliar prin oferirea 
de sprijin statelor membre la elaborarea 
foilor de parcurs pentru renovare; 

41. invită Comisia să sensibilizeze publicul 
cu privire la potențialul real al renovării 
complete și al renovării complete etapizate 
a parcului imobiliar prin oferirea de sprijin 
statelor membre la elaborarea strategiilor 
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recomandă elaborarea foilor de parcurs
concomitent cu propunerile pentru 
programele operaționale; îi recomandă să 
urmărească utilizarea instrumentelor 
financiare inovatoare și să includă puncte 
de reper orientative pentru a consolida 
încrederea investitorilor;

de renovare; recomandă elaborarea 
strategiilor concomitent cu propunerile 
pentru programele operaționale; îi 
recomandă să urmărească utilizarea 
instrumentelor financiare inovatoare și să 
includă puncte de reper orientative pentru a 
consolida încrederea investitorilor;

Or. en

Amendamentul 152
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. invită Comisia să sensibilizeze publicul 
cu privire la potențialul real al renovării 
complete a parcului imobiliar prin oferirea 
de sprijin statelor membre la elaborarea 
foilor de parcurs pentru renovare; 
recomandă elaborarea foilor de parcurs 
concomitent cu propunerile pentru 
programele operaționale; îi recomandă să 
urmărească utilizarea instrumentelor 
financiare inovatoare și să includă puncte 
de reper orientative pentru a consolida 
încrederea investitorilor;

41. invită Comisia să sensibilizeze publicul 
cu privire la potențialul real al renovării 
complete a parcului imobiliar prin oferirea 
de sprijin statelor membre și regiunilor la 
elaborarea foilor de parcurs pentru 
renovare; recomandă elaborarea foilor de 
parcurs concomitent cu propunerile pentru 
programele operaționale; îi recomandă să 
urmărească utilizarea instrumentelor 
financiare inovatoare și să includă puncte 
de reper orientative pentru a consolida 
încrederea investitorilor;

Or. en

Amendamentul 153
Patrice Tirolien

Propunere de rezoluție
Punctul 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. atrage atenția, cu toate acestea, 
asupra pierderilor considerabile de 
energie asociate cu alte industrii, inclusiv 
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sectorul motorizării mașinilor, al 
instrumentelor mecanice și al motoarelor 
cu combustie, care nu sunt încă suficient 
de eficiente din punct de vedere energetic; 
este de părere că proiectele asociate în 
special cu cercetarea și cu cercetarea 
aplicată care vizează îmbunătățirea 
eficienței energetice a acestor tipuri de 
unități de producere a energiei ar trebui 
finanțate în temeiul politicii de coeziune;

Or. fr

Amendamentul 154
Lena Kolarska-Bobińska, Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.

42. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și Comitetului Regiunilor.

Or. en


